Velkomst drinks
Shine Hugo		pr. glas 35,Shine Hugoer en mousserende cocktail med frugtagtig
aroma af hyldeblomst og et strejf af citron og mynte

Pol Rémy - Peche		pr. glas 35,Mousserende vin med en vidunderlig smag af fersken.

Louis Perdrier, Demi Sec		pr. glas 35,Smagen er frisk og frugtagtig og med sine millioner
af fine bobler et elegant glas til festlige lejligheder.

Hvidvine
Carta Vieja, Sauvignon Blanc, Chile		

218,-

Sauvignon Blanc er en meget spændende fyldig hvidvin, der er fadlagret på amerikanske egetræsfade, hvilket giver en dejlig frisk smag, samt en let tørhed.

Riesling Classic Blau, Tyskland		

228,-

Riesling Classic Blau er en sprød, velafbalanceret hvidvin fra den
berømte dal med lang tradition.

Husets anbefaling
Chacabuco, Chardonnay,
Argentina		238,Chacabuco Chardonnay har en smuk gylden farve med strålende
grønlige nuancer. Aromaen er fyldig og vedholdende med strejf af
tropiske frugter. Smagen er delikat, cremet og kompleks.

Hans Baer, Riesling, Rheinhessen, Tyskland		

248,-

Bouquetten er ganske diskret og frisk, men klart drevet af frugt med
præcise noter af hvide ferskner, mirabeller og hints af lime og frisk
kiwi. Smagen er saftig og blød med masser af hvid fersken, gule
æbler og stenfrugter, velafbalanceret med stor friskhed og vitalitet.

Pinot Grigio, Zonin, Italien		
Smuk lys gylden farve med brilliante reflekser. Bouqueten er frugtagtig, med duft af mandelblomster og ferskner. Vinen
har en elegant smag med en frisk og ren eftersmag.

258,-

Rødvin
Husets anbefaling
Whinfield Estate, Zinfandel,
Californien		238,Whinfield Estate Zinfandel er medium fyldig, rig på aroma af brombær og ribs, med et strejf af krydderier. Den frugtfyldte bærsmag og
sorte peber trænger igennem i den lange eftersmag.

Hans Baer Pinot Noir, Tyskland		

248,-

Hans Baer Pinot Noir har en flot rubinrød farve og en frugtrig
aroma af mørke bær. Smagen er fløjlsblød og frugtholdig med behagelig tannin.

Fortant Coastal Merlot, Frankrig		

248,-

Smagen er silkeblød og fyldig, med kraftfulde anstrøg af brombær
og skov-jordbær. Aromaen frembringer behagelige noter af timian
og rosmarin.

Los Haroldos, Malbec OAK - Argentina		

268,-

Aromaen er kompleks med røde frugter: kirsebær, blomme og hindbær og kombineret med et strejf af træ fremhæves tilstedeværelsen
af vanille og chokolade. Smagen er kraftig med god tannin. Velafbalanceret og lang eftersmag.

Zonin Valpolicella Ripasso DOC Superiore, Italien

348,-

Den er særdeles tiltalende og velafbalanceret med en intens rubinrød farve og en kompleks aroma med et væld af noter som f.eks.
kirsebær og kakao. Smagen er fin og fyldig med en god struktur,
der afsluttes med en behagelig krydret eftersmag.

Dessertvin
Morgadio da Calcada,
Ruby Reserve Port, Portugal

pr. glas 35,-

Farven er klar og purpur rød, og duften er af modne røde frugter
(blomme og kirsebær) med et strejf af mørk chokolade og kakao.
Smagen er blød, rund og sødmefyldt, med lidt tanniner i baggrunden.

Moscato Uvello Dolce, Italien		pr. glas 35,Denne let perlende vin er lavet på Moscato-druen. Druerne kommer
fra over 20 år gamle vinstokke i dalen mellem floderne Tanaro og
Bormida i Piemonte. Farven er strågul, smagen elegant, med sødme
og aroma af muscat.

